
Amendement “Energietransitiefonds voor isolatie”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 24 november 2021, 

besprekende het raadsvoorstel ‘Warmtetransitieplan Groningen 2022-2030’

Constaterende dat

 Isoleren en besparen een belangrijke pijler is van de warmtestrategie;

 Inwoners, waaronder veel woningeigenaren, een grote rol hebben bij het isoleren en besparen;

 De gemeente “Met een grootschalige campagne gericht op isoleren, met de energiecoaches en 

met buurtgerichte acties steeds meer inwoners wil bereiken en activeren.”;

 Het college voornemens is om een fonds energietransitie op te richten;

 De bespreking van dat fonds pas plaatsvindt in januari 2022;

Overwegende dat

 Isolatiemaatregelen aan woningen om een forse investering van de woningeigenaar vragen;

 Veel van de huidige financieringsmogelijkheden ofwel om een eigen inleg vragen, of en sprake is 

van leningen waarbij rente betaald moet worden en inkomenstoetsen gedaan worden;

 Veel inwoners de investering in isolatiemaatregelen of eigen inleg nodig voor subsidies niet 

kunnen betalen;

 Daardoor de ongelijkheid tussen hen die wel kunnen investeren in woningisolatie en hen die dat 

niet kunnen of door de rente op leningen uiteindelijk meer betalen alleen maar toeneemt;

Besluit

aan het besluitpunt In het raadsvoorstel ‘Warmtetransitieplan Groningen 2022-2030’ toe te voegen: 

“met dien verstande dat voor woningeigenaren die zelf niet kunnen investeren in isolatiemaatregelen of 

de eigen inleg daar voor niet kunnen doen de gemeente een voorziening treft in het nog op te richten 

fonds energietransitie, met als doel dat deze inwoners tegen gunstige financiële voorwaarden hun woning 

kunnen isoleren waarbij het uitgangspunt is dat zij er niet in lasten op achteruitgaan.” 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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